
Το περασμένο Σάββατο υπήρξε μια ιστορική ημέρα. Οι χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν τη μετάβαση στην 

τελική φάση της ΟΝΕ. Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση είναι αμετάκλητη.

Η επιβεβαίωση των προσπαθειών της Ελλάδας από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ειδική δήλωση αποτελεί και 

επιβεβαίωση ότι οι θυσίες του λαού έπιασαν τόπο. Ο,τι 

επιτύχαμε από το 1993, όταν οι οικονομικές επιδόσεις της 

χώρας είχαν φθάσει σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό σημείο, μέχρι 

σήμερα, αποτελεί θεαματική πρόοδο. ΌιΤ μπορούμε να 

έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα πετύχουμε αυτό που άλλοτε 

φαινόταν άπιαστη επιδίωξη. Να είναι η Ελλάδα μια από τις 

χώρες - μέλη της ΟΝΕ.

Ας δούμε πως από την αποτυχία του προγράμματος 

σύγκλισης της κυβέρνησης της Ν.Δ. του 1993 οδηγηθήκαμε 

μέσα από το σχεδίασμά των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο 

σημερινό αποτέλεσμα. Κατεβάσαμε τον πληθωρισμό μέχρι το 

5,5% τον περασμένο Δεκέμβρη από 14,2% του ’93 

προστατεύοντας έτσι τα εισοδήματα των μισθωτών και

1



Γαιβ

συνταξιούχων από συνεχή διάβρωση.χ4<αταφέραμε να μηνυψα #>ε*Ή.Ο&-ία&α
εξανεμίζεται ς> κόιτος των εργαζομένων. (Πίνακας). Τα

χ Ρ ο  ύη γο© “ >ϋ

ελλείμματα μειώθηκαν από 13,8% το ’93 σε 4% το ’97.
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(Πίνακας) Έτσι αφιερώνουμε λιγότερους πόρους για τόκους
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και έχουμε πόρους για κοινωνικές δαπάνες. Ο ρυθμός 

μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας έφτασε το ’97 το 3,5%
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από το 1993. (Πίνακας). Αυτά σημαίνουν ότι έγιναν 

περισσότερες επενδύσεις, υπάρχουν περισσότερες δουλειές,
/ *  £)τ>ν.αν\)ια.

περισσότερες ευκαιρίες. Πίνακας Επενδύσεων^νΣταματήσαμε 

τον κατήφορο της αύξησης του δημοσίου χρέους 

Τί σημαίνει ο κατήφορος του δημοσίου χρέους; Ακόμη και 

σήμερα και μέχρι το Σεπτέμβρη του 2002 θα πληρώνουμε
-  ΛΡβυκχ ν ί <:€*

δάνεια του Ελληνικού κράτους του 1914. ^Ομολογία) Θέλουμε 

την πολιτική των αλόγιστων παροχών και ελλειμμάτων που θα 

δεσμεύει ασφυκτικά τα παιδιά μας, τα εγγόνια τα δισέγγονά 

μας. Πιστεύω όχι. Πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει οι επόμενες 

γενιές να ταλαιπωρούνται γιατί συνάψαμε δάνεια

ακολουθώντας εύκολους δρόμους. Γι’ αυτό αλλάξαμε πορεία.

Πετύχαμε ή πλησιάσαμε πολύ τους στόχους που είχαμε θέσει.

Η Ελλάδα πήγε πιο ισχυρή στις Βρυξέλλες. Αυτό

αναγνωρίστηκε.
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Βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση, σε μία πορεία θετική για 

τη χώρα και τους πολίτες. Η Ελλάδα θα είναι μέλος της ΟΝΕ 

όταν θα κυκλοφορήσει το νέο ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ την 

1η Ιανουάριου 2002. Τα οφέλη από την εξέλιξη αυτή θα είναι 

σημαντικά και για τη χώρα και για τους πολίτες.

Το νέο ενιαίο νόμισμα, θα είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Θα είναι μαζί 

με το δολλάριο ένα από τα δύο ισχυρά νομίσματα του 

πλανήτη. Η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύει πια από τις 

κερδοσκοπικές πιέσεις στη παγκόσμια αγορά νομισμάτων και 

κεφαλαίων. /  Ο Έλληνας πολίτης θα διαθέτει ένα ιδιαίτερα 

ισχυρό νόμισμα, ένα νόμισμα που δεν θα χάνει την αξία του.,

Με το Ευρώ ως νόμισμα των σημαντικών χωρών της Ένωσης 

αλλά και της Ελλάδας θα υπάρχει περισσότερη οικονομική

σταθερότητα και βεβαιότητα για το μέλλον. Ποιος δεν θέλει 

μια τέτοια εξέλιξη; Ποιος πιστεύει ότι το νόμισμά μας όταν 

είναι ένα από τα πολλά όπως τα άλλα Βαλκανικά ή 

ανατολικοευρωπαϊκά σε ανταγωνισμό με το Ευρώ και το 

δολλάριο θα χαρίζει σταθερότητα στον τόπο;
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Το ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ, θα δημιουργήσει μια ενιαία 

ευρωπαϊκή κεφαλαιοαγορά. Θα υπάρξουν έτσι περισσότερες 

επενδύσεις στην Ελλάδα. Περισσότερη απασχόληση. 

Χαμηλότερα επιτόκια.

Το ενιαίο νόμισμα με την ενιαία αγορά θα συμβάλουν σε 

χαμηλότερες τιμές, καλύτερο έλεγχο της ακρίβειας.

Η δημιουργία του Ευρώ και η προστασία που παρέχει 

απελευθερώνει το κράτος απο πολλές δεσμεύσεις που έχει 

σήμερα. Του παρέχει τη δυνατότητα, τα περιθώρια να 

ασκήσει πολιτική σε τομείς όπως η υγεία και η παιδεία. Να 

αφιερώσει γι’ αυτά τα θέματα περισσότερους πόρους.

Τέλος η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ θα της επιτρέψει 

να επηρεάζει σημαντικές γι’ αυτήν αποφάσεις, όπως η 

συνέχιση των κοινοτικών ενισχύσεων. Θα ενισχύσει τη θέση 

μας στην υπεράσπιση των εθνικών μας θεμάτων.
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Η ΟΝΕ και το Ευρώ λοιπόν δεν είναι κάτι που αφορά μόνο 

όσους ασχολούνται με νομίσματα, τραπεζικές εργασίες και 

χρηματιστήρια. Αφορά και θα υπάρχει όφελος για το μισθωτό, 

τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον αγρότη, τον συνταξιούχο. 

Αφορά όλους μας. Η ισότιμη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις είναι ο επιβεβλημένος δρόμος για την Ελλάδα. Δεν 

μπορούμε να ακολουθήσουμε μια μονήρη πορεία σε ένα 

κόσμο όλο και πιο στενών υπερεθνικών συνεργασιών. Εμείς 

θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της σύγκλισης. 

Θέλουμε και μπορούμε να είμαστε μέλη του κεντρικού πυρήνα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Είναι η ΟΝΕ και το Ευρώ μήπως για την Ελλάδα πανάκεια; 

Όχι βέβαια. Δυσκολίες θα υπάρξουν πολλές. Προσπάθειες θα 

απαιτηθούν συνεχείς. Αρνητικά φαινόμενα, όπως η ανεργία, 

θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όμως όπως όταν αγοράζουμε 

ένα δικό μας σπίτι, ένα δικό μας αυτοκίνητο λύνουμε μερικά 

από τα σημαντικά προβλήματα του νοικοκυριού μας έτσι και 

με την ΟΝΕ. Θα βρεθούμε σε ένα ψηλότερο επίπεδο με 

περισσότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα 

προβλήματά μας.

6



Η οικονομική πορεία της χώρας δεν ήταν και δεν είναι η μόνη 

φροντίδα μας τα χρόνια που πέρασαν. Κεντρικό μέλημά μας 

ήταν και είναι να διευρύνουμε την κοινωνική μας πολιτική. Να

περιορίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Ξέρουμε, ότι σχολείο
**■- - . ——.—  —  

από σχολείο διαφέρει, ότι το ένα νοσοκομείο δεν είναι τόσο 

καλό όσο το άλλο, ότι οι συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν όλους 

το ίδιο, ότι υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες. Επιδιώκουμε 

περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Οι πολιτικές μας 

προβλέπουν μεταξύ άλλων ένα πρωτόγνωρης έκτασης 

πρόγραμμα έργων στην περιφέρεια, όπως και την κατασκευή 

νέων νοσοκομείων στην περιφέρεια. Δημιουργήσαμε κύριο 

κλάδο ασφάλισης των αγροτών που θα δώσει τη δυνατότητα 

απόκτησης ουσιαστικών συντάξεων από αγρότες, δυνατότητα 

που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
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Υπάρχουν πολίτες που συναντούν αυξημένες δυσκολίες, 

έχουν προβλήματα που κινδυνεύουν να τους οδηγήσουν στην 

κοινωνική περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό. Αυτούς τους 

κινδύνους αντιμετωπίζουμε. Επιδιώκουμε περισσότερη 

κοινωνική αλληλεγγύη. Παράδειγμα η πολιτική μας για την 

καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της 

απασχόλησης. Έχουμε συγκεντρώσει την προσοχή μας σε 

τρεις ομάδες, όπου συναντάται αυξημένη ανεργία, τους νέους, 

τις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους. Τα χρόνια που 

έρχονται θα δαπανήσει το κράτος περισσότερα χρήματα από 

ποτέ για τον περιορισμό της ανεργίας. Άλλωστε έχουμε 

καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κρατήσουμε περίπου 

σταθερό το ποσοστό ανεργίας παρ’ όλο που η Ελλάδα είναι 

από τις χώρες στην Ευρώπη όπου ο αριθμός εκείνων που για 

πρώτη φορά ζητούν δουλειά είναι από τους πιο μεγάλους.

Σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των χαμηλών 

εισοδηματικά συνταξιούχων θεσμοθετήσαμε το Επίδομα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης,_ που επιχορηγείται ολοκληρωτικά 

από τον προϋπολογισμό. Αυτός ο θεσμός υπήρξε 

πρωτόγνωρος για την Ελλάδα. Ανταποκρίνεται στην πολιτική 

μας να βοηθάμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
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Την εικόνα της προσπάθειάς μας δίνει το γεγονός, ότι ενώ στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κοινωνικές δαπάνες 

μειώνονται εδώ στην Ελλάδα οι κοινωνικές δαπάνες ως 

ποσοστό των συνολικών πρωτογενών δαπανών του 

προϋπολογισμού αυξήθηκαν από 23,3% το ’93 στο 26,3% το 

’97. (πίνακας)

Αυτή την κοινωνική μας πολιτική θα συνεχίσουμε σε 

μεγαλύτερη ένταση όταν με την ένταξη στην ΟΝΕ 

εξασφαλίσουμε περισσότερα περιθώρια δράσης χάρη στη 

μεγαλύτερη σταθερότητα και επιταχυνόμενη ανάπτυξη.
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Έχουμε επίσης στο επίκεντρο της προσοχής μας τη βελτίωση 

της καθημερινότητας. Όλοι έχουμε ζήσει πόσο μειωτικές είναι 

οι ουρές, η παραπομπή από μια υπηρεσία στην άλλη, η 

αδιαφορία των υπηρεσιών. Θέλουμε οι πολίτες να 

αισθάνονται ότι εξυπηρετούνται, ότι η διοίκηση δουλεύει γι’ 

αυτούς. Γι’ αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές θεσμικές 

αλλαγές, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, οι αλλαγές στον 

Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
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Τί δείχνουν όλα όσα ανέφερα. Δείχνουν ότι για μας, για τη 

κυβέρνηση, η ΟΝΕ και το ενιαίο νόμισμα δεν είναι 

αυτοσκοπός. Η πολιτική μας δεν εξαντλείται στην απλή, 

μηχανιστική προσέγγιση των κριτηρίων της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ. Δείχνουν ότι όχι μόνον τώρα επιδιώκουμε ένα 

δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Και μελλοντικά, μέσα από την ΟΝΕ, επιδίωξή μας είναι 

παράλληλα με την ανάπτυξη, οι σύγχρονες δομές κοινωνικής

προστασίας και πρόνοιας, οι αποτελεσματικές υπηρεσίες
---- ■  ------ ' . +

προς τον πολίτη.
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Η ανακοίνωση της προοπτικής ένταξης της Ελλάδας στην 

ΟΝΕ το 2001 συνοδεύτηκε από σχόλια ότι θα ακολουθήσει 

τώρα θύελλα μέτρων, ότι η κυβέρνηση θα επιβάλλει νέες 

περιοριστικές πολιτικές για να επιτύχει την ένταξη στην ΟΝΕ.

Εφαρμόζουμε ήδη από το 1994 και μετά ένα πρόγραμμα 

σύγκλισης. Κάθε χρόνο όταν σχεδιάζουμε την οικονομική μας 

πολιτική λαμβάνουμε υπ’ όψη μας το στόχο της ένταξης. 

Έχουμε ήδη ανακοινώσει τα μέτρα της πολιτικής μας. Έχουμε 

ήδη ανακοινώσει ότι χρειάζονται αλλαγές στο δημόσιο τομέα 

για να καταστεί πιο αποτελεσματικός, όπως εξυγιάνσεις 

δημοσίων επιχειρήσεων, στα ταχυδρομεία, στις συγκοινωνίες, 

όπως μετοχοποιήσεις για παράδειγμα στη Δημόσια 

Επιχείρηση Πετρελαίου, όπως αναδιοργάνωση φορέων, για 

παράδειγμα της ΔΕΗ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαμόρφωση 

του Γ' ΚΠΣ που θα είναι καθοριστικό για την αναπτυξιακή μας 

πορεία. /Έ χουμε ήδη περιγράφει τις άμεσες επιδιώξεις μας 

για τις οργανωτικές αλλαγές στα ασφαλιστικά. Δεν πρόκειται 

να υπάρξει θύελλα μέτρων. Η πολιτική μας δεν άρχισε χθες 

και είναι μύθος ότι έχουμε να πετύχουμε παραλείψεις των 12 ή 

6 ή 4 ετών μέσα σε 18 μήνες.
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Η αναμόρφωση, εξυγίανση των δημόσιων επιχειρήσεων και 

υπηρεσιών για παράδειγμα των ταχυδρομείων ή των 

συγκοινωνιών δεν έχει σκοπό να ανοίξει μέτωπα με τους 

εργαζόμενους. Θέλουμε οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να 

είναι πιο αποτελεσματικές στην αξιοποίηση του δημόσιου 

χρήματος αλλά και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 

των χρηστών, των πολιτών, να τους εξυπηρετούν 

αποτελεσματικά.

Οι εξελίξεις αυτές, οι διαρθρωτικές αλλαγές, επιδιώκουμε να 

γίνουν, σε συνεννόηση και συνεργασία με τους 

ενδιαφερομένους. Κυρίαρχο μέλημά μας είναι όμως το 

δημόσιο συμφέρον, η επιτυχία στόχων που αφορούν 

ολόκληρο τον τόπο.
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Θέλω να θυμίσω, ότι στις διεθνείς εξελίξεις παρατηρείται 

έντονη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια. Η διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε στους εταίρους μας το θέμα της 

Τουρκίας και της ένταξης της Κύπρου. /  Στα Βαλκάνια 

διαμορφώνονται νέες σχέσεις και η Ελλάδα οφείλει να

ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που παρουσιάζονται, για να 

ανταποκριθούμε στις αμυντικές μας υποχρεώσεις χρειάζεται

να ενδυναμώσουμε την οικονομία μας. Να ενισχύσουμε τη 

θέση μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Να είμαστε παρόντες και 

όχι σε τροχιά αποστασιοποίησης.

συνεχίσει να παίζει ένα σημαντικό Για να
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Θα εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε αποφασίσει. 

Αποφασιστικά. Με γρήγορους ρυθμούς. Η Ελλάδα είναι σε

γραμμή μάχης. Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, ούτε ένα μήνα,

ούτε μία μέρα.^/Για να εφαρμόσουμε, ό,τι έχουμε σχεδιάσει, 

έτσι ώστε να αποδώσει χρειάζεται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να 

ανταποκριθούν στην ανάγκη μιας γρήγορης και 

αποτελεσματικής λύσης. /  Να συναισθανθούμε ότι ό,τι_ 

διακυβεύεται δεν είναι το ένα ή άλλο μέτρο, αλλά η 

αναπτυξιακή πορεία της χώρας, η δύναμή της. Εδώ δεν 

χωρούν μικροκομματισμοί και συντεχνιακές πρακτικές. Οι 

στόχοι μας δεν είναι κομματικοί, είναι εθνικοί.
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Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν δεν συναισθανθούμε 

όλο και περισσότεροι την ανάγκη τους και δεν 

συστρατευθούμε σ’ αυτούς. Η ανταγωνιστική Ελλάδα, η 

αποτελεσματική Ελλάδα, η ισχυρή Ελλάδα είναι υπόθεση 

ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Θέλουμε, όλοι να ζούμε καλύτερα σ’ αυτόν τον τόπο. Να 

αισθανόμαστε ότι εκείνο που συμβαίνει γύρω μας 

ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις μας,^ θέλουμε να είμαστε 

πολίτες μιας χώρας που είναι δυνατή, που υπερασπίζεται και 

προωθεί τις κοινές μας αξίες./ Γι’ αυτό και σας καλώ να 

συμβάλλετε στην προσπάθεια η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται. /  Να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις. Να διευρύνει όλο και περισσότερο τις 

δυνατότητές της, που είναι δυνατότητες όλων μας. Να 

δημιουργήσουμε μια χώρα και κοινωνία που θα ατενίζει χωρίς 

δισταγμούς αλλά με βεβαιότητα και ελπίδα τον 21ου αιώνα. 

Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, ούτε ένα μήνα ούτε μία μέρα. 

Το χρωστάμε στη χώρα μας. Το χρωστάμε στον εαυτό μας.
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